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Pääkirjoitus 23.2.2022
Kaupunginjohtaja
Pauli Piiparinen

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on syksyn ja talven aikana
työskennellyt aktiivisesti kaupungin strategian päivityksen
parissa. Työ on edennyt jo tekstien muokkausvaiheeseen
ja tavoitteena on saada päivitetty strategia valtuustoon
käsiteltäväksi loppukeväästä. Strategiatyön yhteydessä
eniten keskustelua on käyty kaupungin kasvuun liittyvistä
tavoitteista ja toimista, joita tarkennetaan vielä erikseen
laadittavalla kasvuohjelmalla. Alustavien tietojen mukaan
vuonna 2021 Ylöjärven väestönkasvu oli noin 180 henkilöä,
kun se vuosi sitten oli hieman alle sata henkilöä.

Kysyimme Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta
Juho Ojarekselta (kok.) kolme ajankohtaista kysymystä.

1. Miltä vuosi 2022 näyttää Ylöjärven näkökulmasta?
2.	Millainen Ylöjärvi on vuonna 2032?
3.	Mikä sinusta on parasta Ylöjärvellä?

1

Uusia asuinalueita on rakennettu viime vuonna Siivikkalan ja Siltatien alueille. Siltatien alueen rakentaminen
jatkuu vilkkaana myös seuraavina vuosina, ja Siivikkalassa Leppästentien uuden asuinalueen asemakaava on
edennyt luonnosvaiheeseen. Siltatien kauan odotetulle
uudelle koululle on myönnetty rakennuslupa ja rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä maaliskuun aikana. Koulun
yhteyteen rakentuu uusi liikuntahalli ja monipuolinen
ulkoliikunta-alue. Teivon peltoalueelle ollaan puolestaan
suunnittelemassa uutta Teivo 3 -nimistä yritysaluetta.
Tämän sijainniltaan ensiluokkaisen alueen asemakaava
on edennyt luonnosvaiheeseen, jossa valittavana on vielä
kaksi etenemisvaihtoehtoa. Riippumatta valittavasta
ratkaisusta alueen toteuttaminen on yksi lähivuosien
merkittävimmistä elinkeinoelämää edistävistä
toimista Ylöjärvellä.
Koronatilanne kehittyi loppuvuonna omikron-muunnoksen vuoksi erittäin huonoksi ja
terveydenhuolto on ollut kovalla koetuksella
sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta. Rasitteena ovat olleet
paitsi koronaan sairastuneet potilaat
myös koronaan altistunut ja sairastunut
henkilöstö, mikä on lisännyt työntekijöiden kuormaa entisestään. Suuri kiitos
kaikille terveydenhuollon ammattilaisille työssä jaksamisesta koronan
keskellä! Tällä hetkellä tilanne näyttää
kuitenkin taas paremmalta ja koronarajoituksia on voitu purkaa.
Sote-uudistus etenee Pirkanmaalla hyvää vauhtia. Tämänhetkisten
tietojen mukaan hieman yli 600
kaupungin työntekijää on siirtymässä
perusturvaosastolta ja tukipalveluista
hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.
Sote-uudistukseen liittyy vielä paljon
valmistelutyötä ja uusi aluevaltuusto
on vasta käynnistämässä toimintaansa.
Aluevaaleissa ylöjärveläiset ehdokkaat menestyivät hyvin ja viisi heistä valittiin uuteen
aluevaltuustoon. Vielä kerran onnittelut kaikille uusille ylöjärveläisille aluevaltuutetuille!
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Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Ylöjärven kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on viimeinen talousarvio, joka sisältää
myös sosiaali- ja terveyspalvelut. Ensi vuoden
alusta alkaen sote-palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen alaisuuteen.
Teksti: Ville Mäkinen

Vuosi 2022 näyttää kiinnostavalta ja hyvältä. Uusi
valtuusto on päässyt työn
touhuun ja asialistalla painavimpana on kaupunkistrategian päivitys, joka
saadaan valmiiksi kevään
aikana. Tämän jälkeen
jatkuu kasvuohjelman
valmistelu. Ohjelman
tarkoitus on kiihdyttää
Ylöjärven kasvua niin
asukkaiden kuin työpaikkojenkin osalta. Vuoden
2022 tärkeitä hankkeita
ovat mm. Siltatien koulun
rakentamisen käynnistyminen sekä Prisman, Vuorentaustan ja Teivo 3 -kaavahankkeiden eteneminen. Samalla
elämme viimeistä vuotta, kun sote-palvelut ovat omissa
käsissämme. Siirtymän hyvinvointialueelle täytyy sujua
asiakkaiden ja henkilöstön kannalta saumattomasti, joten siihen on panostettava. Positiivista on, että Ylöjärvellä on 5 aluevaltuutettua!
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Vuonna 2032 Ylöjärvi on kasvanut voimakkaasti niin asukkaiden kuin yritystenkin osalta ja on yhä kiihtyvässä kasvun
vaiheessa. Kunhan yhteisymmärrys ja rakentamispäätös
on syntynyt, niin seudullisen raitiotien rakentaminen on
loppuvaiheessa. Edunvalvontatyö on toteutettu niin hyvin,
että kaukojunat pysähtyvät Ylöjärvellä ja raakapuuterminaali
on siirretty pohjoisempaan. Ylöjärvi on saumaton osa Tampereen kaupunkiseutua ja olemme luonteva osa yhtenäistä
työssäkäyntialuetta. Asukkaidemme arki on helppoa ja töihin
sekä harrastuksiin on sujuva liikkua. Tiivis, elinvoimainen ja
kasvava keskusta tuo myös haja-asutusalueita ja ulompana
olevia taajamia lähemmäs kaupunkiseudun ydintä.
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Ylöjärvellä parasta ovat tietysti ylöjärveläiset! Sellaista kauppareissua ei olekaan, etteikö saisi vaihtaa ajatuksia asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Kohtaamiset tuovat iloa päivään ja
uusia näkökulmia asioihin. Meillä on laaja kunta, jossa on
hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuuksia joka lähtöön,
harrastipa sitten sisätiloissa tai upeassa luonnossamme.
Ylöjärvellä on myös Pirkanmaan kunnista eniten Näsijärven
rantaa; tätä vahvuutta ja potentiaalia ei voi kyllin korostaa!

Tämän vuoden jälkeen kaupungin budjetti käytännössä
puolittuu sote-toimintojen ja
pelastustoimen poistuessa kaupungin
päätäntävallasta.
– Jatkossa kaupungin menot ovat
huomattavasti pienemmät, mutta
toisaalta verotulot ja valtionosuudet
leikkautuvat menoja vastaavalla summalla, Ylöjärven kaupungin talousjohtaja Juha Liinavuori toteaa.
Tämän vuoden talousarvion teemana voidaan pitää rakentamista.
Kaupunki on myös valmistautunut
nousevaan investointitasoon. Tavoitteena on kaupungin kehittyminen
ja kasvaminen sekä vastaaminen
palvelutarpeen kasvuun.
Merkittävimmät lisäykset kohdistuvat tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalveluihin.
– Tämä näkyy erityisesti siinä, että

uusista vakansseista valtaosa sijoittuu
sote-puolelle. Kaikkiaan uusia vakansseja on 52,5, joista peräti 37,5 on
sote-aloilla. Erityisesti satsataan kotihoitoon ja sosiaalipuolen palveluihin,
Liinavuori selvittää.
Yksi merkittävä uusi panostus on
perheintensiiviyksikön perustaminen.
Perheintensiiviyksikössä työskentelee
elokuun alusta alkaen moniammatillinen psykiatrinen työryhmä lastensuojeluperheiden ja moninaisen tuen
tarpeessa olevien perheiden tukena.
Tavoitteena on saada asiakkaalle
mahdollisimman tehokas, lyhytaikainen ja oikea-aikainen tuki.

Siltatien koulu
isoin investointi
Kaupunki investoi tänä vuonna kaikkiaan 19,3 miljoonaa euroa. Tulevina
vuosina investointitaso nousee yhä

Ylöjärven kaupungin
menot 2022
213,1 milj. €

edelleen niin, että esimerkiksi ensi
vuonna kaupunki investoi jo 25,3
miljoonaa euroa.
– Investointitason nousun
taustalla ovat suuret kouluhankkeet, Liinavuori sanoo.
Palvelujen ostot
Tämän vuoden inves42,7 %
toinneista 43,6 prosenttia
Henkilöstökulut
menee talonrakennuk45,1 %
seen ja 43,7 prosenttia
liikenneväyliin. Ylivoimaisesti suurin rakennuskohde on Siltatien koulu, jonka
rakentamiseen on budjetoitu
tälle vuodelle 7,1 miljoonaa
euroa. Koulun rakentaminen
jatkuu isoilla summilla myös kahtena
seuraavana vuonna.
Isoimmista kaavoitushankkeista
voidaan mainita Vuorentaustan aseTarvikkeet 5,6 %
makaavan laajennus sekä SiivikkalasAvustukset 2,7 %
sa sijaitsevan Leppästentien alueen
Rahoituskulut 1,0 %
asemakaava. Yleisten alueiden invesMuut 2,8 %
toinneista suurin on Siltatien koulun
liikunta-alue, johon sijoittuu myös
täysimittainen pesäpallokenttä.
Liikenneväylistä isoimmat satsaukset investoidaan Viljakkalantien
Merkittäviä
varteen Takamaan kevyen liikenteen
investointeja 2022
väylään sekä Kuruntien kevyen liikenteen alikulkukäytävään, joka sijoittuu
• Siltatien koulun vaiheet
Veittijärven koulun läheisyyteen. l
1 ja 2, 7,1 milj. €

Havainnekuva: Raami Arkkitehdit Oy ja H&M Arkkitehdit Oy

Ylöjärvi investoi
tulevaisuuteen

Talousarvio huomioi
palvelutarpeen kasvun

kysymystä
päättäjälle
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Siltatien koulun ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2023 ja koulutyö käynnistyy heti elokuussa. Koulun rehtori rekrytoidaan siten, että
hän aloittaa työnsä lokakuussa 2022.

• Takamaan kevyen liikenteen väylä, 1,1 milj. €
• Siltatie eteläpuolen
liikenneväylät, 1,04 milj. €
• Siltatien pohjoispuolen
liikenneväylät, 0,975 milj. €
• Kuruntien kevyen liikenteen alikulkukäytävä, 0,7
milj. €
• Heinikon teollisuusalueen
pohjoisosan liikenneväylät,
0,605 milj. €
• Yhdystien teollisuusalueen
liikenneväylät, 0,6 milj. €
• Kolmenkulman
teollisuusalueen itäpuolen
liikenneväylät, 0,6 milj. €
• Siltatien laajennuksen
tulevan koulun kentät,
0,5 milj. €
• Kirkkotanhuan
liikenneväylät, 0,36 milj. €
• Kuruntien-Asuntilantien
kiertoliittymä, 0,3 milj. €
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Itse tehdyt skonssit houkuttelivat esikoululaisia enemmän kuin tee, jota kaikki
uskalsivat kuitenkin maistaa.

Uskalsin maistaa!
Kangasniemen esikoululaiset seikkailevat maailman ympäri
lukuvuoden aikana.
Teksti: Maria Nummela
Kuvat: Sanna Hillberg

– Good morning, tervehtivät
Kangasniemen päiväkodin
esikoululaiset kuningatar
Elisabeth II:sta (joka hitusen muistuttaa Laura Pehkosta, päiväkodin
apulaisjohtajaa).
Kuningatar on tullut kunniavieraaksi hienoille teekutsuille, joita
on odotettu jo kovasti. Edeltävällä
viikolla lapset ovat leiponeet valmiiksi
skonsseja ja edessä on vaikea valinta:
kuinka omani täyttäisin? Tarjolla on
hilloa, kermavaahtoa ja lemon curdia.

– Kuuluu hyviin tapoihin odottaa
muita, neuvoo varhaiskasvatuksen
opettaja Kristiina Maro.
Eskarit matkaavat koko lukuvuoden
maailman ympäri ja matka on vienyt
heidät nyt brittien luo.
– Tässä opetellaan sosiaalisen
kanssakäymisen taitoja, maan kulttuuria, on kielisuihkutusta ja uuden
maistamista. Kaikelle, mitä matkalla
tehdään, on pedagoginen peruste.
Matkalla opitaan leikkien, tutkien
ja toimien. Opetuksen sisältö nojaa
esiopetussuunnitelmaan ja huomioi
lasten mielenkiinnon kohteet.
– Edeltävällä viikolla toteutimme
kreikkalaisen jalkakylpylän. Siinä
jokainen lapsi sai vuorollaan oman
rauhallisen hetken aikuisen kanssa.

Hulluinkin idea
voi lähteä lentoon
Kangasniemen päiväkodissa matka maailman ympäri toteutetaan

toista kertaa, entistäkin parempana
versiona. Matka maailman ympäri on
eheyttävän opetuksen malli, jossa eri
oppisisällöt nivoutuvat toisiinsa eri
tiedonalat ylittäen. Jokaisella lapsella
on mahdollisuus tuoda omia vahvuuksiaan esiin. Oppiminen on monikanavaista ja tukee siten kaikkien
lasten oppimista.
– Täällä oppii, että hulluinkin idea
kannattaa sanoa ääneen ja se voi
lähteä lentoon, kertoo varhaiskasvatuksen lähihoitaja Riitta Åkerlind.
Keväällä koko matka paketoitiin
kirjaksi ja seikkailu tehtiin läpi vuoden
näkyväksi myös koteihin. Tästä jäi
ihana muisto lapsille koko esiopetusvuodesta.
– Italiassa tehtiin pitsaa, Islannissa
tutkittiin tulivuoria, Hawaijilla surffattiin ja uitiin, silloin käytiin 22 paikassa,
Åkerlind muistelee.

Kellumisilmiötä
jäävuorten avulla
Lasten mielenkiinnon kohteet otetaan
mukaan mahdollisuuksien mukaan.
– Esimerkiksi Amerikan mantereelle
siirryttiin laivalla ja matkalla tutustuttiin Titaniciin ja jäävuoriin, jotka
kiinnostivat tuolloin poikia kovasti.
Samalla tutkimme kellumista ilmiönä,
Maro kertoo.
– Matkalla ollaan kahtena, kolmena
päivänä viikossa. Koko suunnitelma
nojautuu esiopetussuunnitelmaan.
Matemaattisia ja äidinkielen asioita
opettelemme matkan lisäksi muilla
menetelmillä.

Tavoitteena nivoa
esi- ja alkuopetus yhteen
Päiväkodin varajohtaja Laura Pehkonen heittäytyy tarvittaessa rooliin kuin rooliin - tällä
kertaa kuningattareksi.
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Laura Pehkonen ja Kristiina Maro ovat
mukana Tampereen ympäryskuntien

inkluusion kehittämistä tukevassa
yhteistyöhankkeessa.
– Tavoitteena on joustavan esija alkuopetuksen kehittäminen.
Hankkeessa on meidän lisäksemme
Ylöjärveltä mukana Metsäkylän
yhtenäiskoulun kaksi luokanopettajaa
sekä Siivikkalan esi- ja alkuopetuksesta kaksi esi- ja kaksi luokanopettajaa,
kertoo Maro.
– Hankkeen tavoitteena on lisätä
merkittävästi esi- ja alkuopetuksen
tekemää yhteistyötä siten, että lapsen
siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen on mahdollisimman joustava ja
siten, että lapsi on keskiössä. Tavoitteena on siis rakenteiden joustavuus.
Ideana hankkeessa on suunnitella
luokanopettajien kanssa yhteistoimintamalleja, jotka tukevat esi- ja
alkuopetuksen välisen yhteistyön
lisäämistä ja laatua.
– Matka maailman ympäri -seikkailu
ei liity tähän hankkeeseen, mutta voisi
toimia soveltuvin osin joustavan esija alkuopetuksen toteuttamismallina
niin täällä Metsäkylässä kuin laajemminkin Ylöjärvellä. l

Pienikokoinen mutta
suurisydäminen koulukoira työskentelee
muutamana päivänä
viikossa ja vierailee
liian harvoin opettajanhuoneessa.
Teksti ja kuvat: Maria Nummela

Pikimusta kääpiövillakoira
on hurmannut Metsäkylän
yhtenäiskoulun oppilaat.
– Mimmi on ollut meidän luokassa
käymässä, kertoo Eevi Peura 4C-luokalta. – Mimmistä tykkäävät kaikki!
Nelikiloinen koira on koululla kopparin eli kouluyhteisöohjaaja Jenni
Niemen apuna.
– Koppari on meidän koululaisten
kanssa ja järjestää kaikkea kivaa. Koppari huolehtii meidän hyvinvoinnista,
tietää Ronja Saari 5C-luokalta.
– Kopparin luo voi tulla aina, jos ovi
on auki, neuvoo Eevi Peura.
Mimmiin ovat ihastuneet myös
muut koululla.
– Usein tulee toive, että opettajanhuoneessa pitäisi käydä useammin.
Koira ja minä olemme täällä kuitenkin
oppilaita varten, nauraa koulun koppari Jenni Niemi.

Koppari luo ilmapiiriä
ja on läsnä
• Ylöjärvellä eskareita on
tällä hetkellä 480 ja
tulevana syksynä
arviolta 450.
• Esiopetuksen lukuvuosi
alkaa 18.8.2022 ja päättyy 3.6.2023.
• Esiopetus on maksutonta. Lapselle voidaan
lisäksi hakea varhaiskasvatusaikaa, joka on
maksullista.
• Opetuspaikkoja on ensi
vuonna vähintään 16.
Muutamassa paikassa
esiopetuksen toteutuminen on kiinni ilmoittautuneiden määrästä.
Lisäksi englanninkielistä
esiopetusta on tarjolla
Tampereen kansainvälisessä koulussa.
• Päivittäin opetusta on
neljä tuntia, vähimmäismäärä on 700 tuntia
lukuvuodessa.

lenterveyskuntoutujien toiminnassa
ja vanhainkodeissa. Kokonaisuudessaan yhdeksän vuotta asiakaspalvelutyössä, nauraa Niemi.
Mimmi lähtee aamuisin mielellään
töihin.
– Työpäiviä Mimmillä on viikossa
yksi tai kaksi. Kotiin päästyä koira lepäilee hetken ja jatkaa tämän jälkeen
normaalia oloa.
– Noudatamme Mimmin kanssa
opetushallituksen ohjeistusta koira-avusteisesta toiminnasta kouluissa.
Mimmi on Metsäkylässä pieni
julkkis.
– Kun tuossa lähellä koiraa ulkoiluttaa, niin moni pysäyttää ja kysyy jotakin. Ilmeisesti myös monella koululaisella on huoneessaan Mimmin kuva
seinällä - ja sehän on vain ihanaa!

Kouluyhteisöohjaaja on melko uusi
ammatti koulumaailmassa.
– Koppari on ennaltaehkäisevä,
matalan kynnyksen aikuinen. Jotkut
nuoret voivat aika huonosti, koronankin takia. Kouluille tarvitaan helposti
lähestyttäviä läsnäolevia aikuisia ja
tätä Ylöjärvi onkin lisännyt, kertoo
Jenni Niemi.
Oppilaat enimmäkseen hakeutuvat
kopparin luokse, mutta Jenni Niemi
myös jalkautuu sinne missä nuoret
ovat. Koppari tukee oppilaita koulun
arjessa sekä kuuntelee kuulumisia,
iloja ja murheita.
Hänen tehtäviinsä kuuluu luoda
kouluun positiivista ilmapiiriä ja koulukulttuuria sekä vahvistaa oppilaiden
hyvinvointia, osallisuutta, kouluun
kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyttä oppilaiden välillä. Hän myös ennaltaehkäisee kouluyhteisön ongelmia,
kuten kiusaamista, syrjäytymistä ja
koulupudokkuutta.
– Pidän jonkin verran tunteja lähinnä tunne- ja vuorovaikutustaidoista.
Mimmi ei tule luokkaan, mikäli siellä
on allergisia tai koirapelkoisia. Muutama oppilas on tullut kyllä kertomaan,
että Mimmin myötä myös koirapelko
on helpottunut merkittävästi.

Metsäkylän kopparilla
hankerahoitus

Eevi Peura (vas.) ja
Ronja Saari osallistuvat
mielellään Mimmikoiran hoitoon.

Pikimusta
Mimmi hurmaa
Metsäkylässä
Mimmi madaltaa
puhekynnystä
Koppari järjestää välituntitoimintaa,
kerhoja ja kuuntelee. Ohjelma voi olla
esimerkiksi pelailua tai rauhoittumista koulun salissa.
– Meno ja meininki on täällä
ajoittain vauhdikasta, ainakin osalla.
Tarvitaan hetkiä, jolloin voi vain olla.
Kopparin kanssa voi olla myös helpompi olla, koska en ole opettaja.
Kouluyhteisöohjaajat ovat nuorisopalveluiden, eivät koulutoimen
työntekijöitä.
– Emme siis ole esimerkiksi rankaisemassa mistään koulun asiasta,
tämä auttaa oppilaita puhumaan
vapaammin.
– Yhteisöllisyys, positiivinen kouluilmapiiri ja nuorten kohtaaminen
nuorisotyön keinoin ovat avainsanoja
työssämme.
Mimmi madaltaa puhekynnystä en-

Ylöjärvellä pioneerityötä kopparina
on tehnyt Jarmo Kiljunen, joka on
työskennellyt syksystä 2018 saakka
Ylöjärven yhtenäiskoululla. Jenni
Niemi aloitti vuoden 2021 alussa
Metsäkylän yhtenäiskoululla.
Hiljattain on lisäksi aloittanut
ensimmäinen koppari alakoulun
puolella. Suvi Nikkola työskentelee
Kauraslammen koulun Veittijärven
toimipisteessä.
Metsäkylässä kouluyhteisöohjaajan
työ on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Sitouttava kouluyhteisötyö -kehittämishanketta.

Mimmiä voi seurata Instagramissa
tunnisteella @koulukoiramimmipuudeli.
Koppareiden menoa pääsee ihmettelemään tileillä @kopparijenni, @kopparijamo ja @kopparisuvi. l

tisestään, jo ihan koppariin tutustumisessa. Koiralla on tehtävään oivalliset
geenit.
– Mimmi on luonnostaan tosi
rauhallinen koira. Jo pienenä pentuna koirapuistoissa se halusi mennä
ihmisten syliin eikä kiinnostunut
muista koirista. Ihmiset ovat parasta
Mimmille, luonnehtii Jenni.

Mimmi on
kokenut konkari
Koulukoirana Mimmi on ollut noin
vuoden, saman ajan kuin Jenni Niemi
kopparina Metsäkylässä.
– Ennen koiran tuloa kouluun
koteihin lähetettiin kyselyä, kuinka
eläimeen suhtauduttaisiin. Vastaanotto on ollut positiivista.
Jenni Niemi tiesi jo valmiiksi, kuinka
koira suhtautuu monenlaisiin ihmisiin
ja yllättäviin tilanteisiin.
– Aiemmin Mimmi on ollut mukana
lastensuojelutyössä, päihde- ja mie-

Mimmi madaltaa entisestään kynnystä
jutella koppari Jenni Niemen kanssa.
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Onni-app
yhdistää lukiot
ja yritykset

Onnittelut huipuille
l Onnittelemme jälleen huippu-

tyyppejä, vuoden 2021 parhaita
ylöjärveläisiä urheilutoimijoita sekä
kulttuuripalkinnon saajaa.
Vuoden 2021 kulttuuripalkinnon
sai Kulttuuriosuuskunta Saurio, jossa
toimijoina ovat Rantajätkät ry, Ylöjärvi-Seura ry, Ylöjärven taideyhdistys ry
ja Takamaan Poplaivue ry.
Vuoden 2021 urheilutoimijat palkittiin seuraavasti: vuoden urheilija
joukkuevoimistelun maailmanmestari

minuun, Henna Haara neuvoo.
Yhteyden löydyttyä Onni-appiin voi perustaa yhteistyölle
projektin, jossa osallistujat raportoivat ja arvioivat yhteistyön
etenemistä. Projektit näkyvät
osallistujien profiileissa, jolloin
jokainen sovelluksen käyttäjä näkee, millaista yhteistyötä kukin
yritys lukiolaisten kanssa tekee.
Onni-apin toteuttaminen
on ollut osa #rajatontyöelämä-ESR-hanketta. Hankkeen
tavoite on vahvistaa lukiolaisten ja opettajien yrittäjyys- ja
työelämätaitoja sekä lukioiden ja
korkeakoulujen yhteistyötä.
Hankkeessa on myös harjoiteltu mentorointia, luotu pahvinen
ja digitaalinen korttipakka yrittäjyys- ja työelämätaitoja vahvistavia harjoitteita aineenopettajien
käyttöön sekä tuotteistettu Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjaa. l

Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

ten yhdistysten ja ryhmien toimintaa
erilaisilla avustuksilla. Tänä vuonna
hakuaika on vasta maaliskuussa ja
avustuspottia on korotettu aiemmasta. Uutta on myös projektituki, jota voi
saada kaupunkilaisten hyvinvointia
lisäävään projektiin tai tempaukseen,
vaikka kyseessä ei olisi rekisteröitynyt

Mielen ensiapua
l Mielikioski järjestää ylöjärveläisil-

le maksuttomia Mielenterveyden
ensiapu® -koulutuksia. Koulutukset
ovat Mieli ry:n rekisteröimiä kansalaiskoulutuksia. Mielenterveyden
ensiapukoulutukset sopivat kaikille
täysi-ikäisille ylöjärveläisille, jotka ha-

luavat vahvistaa omaa tai läheistensä
mielenterveyttä. Vuoden 2022 aikana
järjestetään useita koulutuksia, ensimmäinen maaliskuussa. Lisätietoja
saa Mielikioskista sekä osoitteesta
www.ylojarvi.fi/mielenterveyden-ensiapukoulutukset.

Ajankohtaiskatsauksia
ja keskustelua netissä
l Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli

Piiparinen tekee säännöllisesti
videomuotoisia ajankohtaiskatsauksia. Katsaukset löytyvät kaupungin
YouTube-kanavalta.
Kaupungin johtokolmikko toteutti
viime syksynä verkkoon striimatun kysely- ja keskustelutunnin ja jatkoa on
luvassa perjantaina 11.3. Nettilähetys
toteutetaan kaupungin ja Ylöjärven
Uutisten yhteistyönä paikallislehden
sivuilla. Maaliskuun tilaisuuteen voi

Palkitsemistilaisuus järjestettiin Vanhassa Räikässä 10.2.2022. Palkittavat valitsi Ylöjärven
kaupungin hyvinvointilautakunta.

l Nuorekas ja toimialaansa voimakkaasti kehittävä kasvuyri-

Muista yhteishaku
perusopetuksen
jälkeiseen
koulutukseen
22.2.–22.3.2022!

yhdistys. Projektitukea on mahdollista
hakea kahdesti vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa), muita tukia
vain kerran (maaliskuussa).
Avustusten hakuaika on 1.–
31.3.2022. Hakuohjeet ja linkit sähköisiin lomakkeisiin löytyvät kootusti
osoitteesta www.ylojarvi.fi/yhdistysavustukset.
LUMA-opetuksessa saatetaan vaikka kerätä bakteerinäytteitä ovenkahvoista
viljeltäväksi ja tutkittavaksi. Kuvassa näytettä ottamassa Siiri Tarkka.

Onnea LVI-Kurikka Oy!

Onni-app toimii niin, että
yritys rekisteröityy osoitteessa onniapp.fi ja jää
odottamaan yhteydenottoja kiinnostuneilta
kouluilta tai opettajilta.
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l Ylöjärven kaupunki tukee paikallis-

tys on saanut Ylöjärven kaupungin elinkeinopalkinnon 2022.
Palkinto jaettiin jo 18. kerran.

Kesäksi töihin kaupungille
l Ylöjärven kaupunki tarjoaa lukui-

sia eripituisia sijaisuuksia hoitoalan
opiskelijoille ja jo valmistuneille perusturvaosaston eri yksiköissä kesällä
2022. Paikkoja on vielä erityisesti
ikäihmisten palveluissa, kotihoidossa
ja asumispalveluissa.
Koululaisten vuosittainen kesätyöhaku kaupungille on tänä vuonna
23.2.-10.3. Haettavana on 67 tehtävää
kestoltaan 2-6 viikkoa.
Kaupunki tukee paikallisia nuoria työllistäviä ylöjärveläisiä yrityksiä ja yh-

distyksiä myös tulevana kesänä. Tuen
määrä on 250 euroa/kesätyöpaikka
ja kaupunki maksaa tuen työjakson
jälkeen työnantajalle palkkatodistusta
vastaan.
Ensi kesänä Ylöjärvellä seikkailee
viime vuoden tapaan somettava kesäretkeilijä. Retkeilijän tehtävänä on
tutustua Ylöjärven luonto- ja matkailukohteisiin sekä kertoa niistä kiinnostavasti muille. Haku päättyy 28.2.
www.ylojarvi.fi/tyopaikat.

Kaupungin tiedotteet suoraan sähköpostiin?
Tilaa kotisivujen uutisvahti osoitteessa www.ylojarvi.fi/uutiset.

lähettää kysymyksiä 7.3. asti osoitteeseen toimitus@ylojarvenuutiset.fi.
Johtokolmikon muodostavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Juho Ojares, kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Mauri Heiska sekä
kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.
Ylöjärven kaupunginvaltuuston
kokoukset on jo jonkin aikaa lähetetty
suorana verkossa Ylöjärven Uutisten
sivuilla. Lisätietoja osoitteessa
www.ylojarvi.fi/kaupunginvaltuusto.

Kuva: Rami Marjamäki

Ylöjärven lukiossa
on kehitetty sovellus
edistämään lukioiden
ja yritysten välistä yhteistyötä.
Onni-apista lukioiden ja yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten
yhteyshenkilöt löytyvät nopeasti
ja helposti.
– Sovellus nopeuttaa valtavasti
yhteistyön aloittamista, kun
yhteystietoja ei enää tarvitse
etsiä netistä ja miettiä, kuka yrityksessä tai koulussa olisi sopiva
henkilö, johon ottaa yhteyttä,
sovellusta kehittäneen #rajatontyöelämä-hankkeen hankepäällikkö Henna Haara kertoo.
Onni-app on valtakunnallinen, ja siihen voi ilmoittautua
minkä tahansa alan yritys tai
organisaatio, joka haluaa tehdä
yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Alkuvaiheessa mukana on
lähinnä lukioita, mutta sovellusta
voi käyttää myös perusopetuksen, ammatillisen opetuksen tai
vaikka korkeakoulujen tarpeisiin.
Yksinkertaisimmillaan Onni-app toimii niin, että yritys
rekisteröityy käyttäjäksi osoitteessa onniapp.fi ja jää odottamaan yhteydenottoja kiinnostuneilta kouluilta tai opettajilta.
Halutessaan apissa voi myös
tarjota vaikkapa yritysvierailun
mahdollisuutta, puhujia kouluihin, yhteistä projektia, TET- tai
kesätyöpaikkoja.
– Koulut rekisteröityvät
Onni-appiin ottamalla yhteyttä

ja mestaruusjoukkueen kapteeni
Emmi Nikkilä, vuoden nuori urheilija telinevoimistelija Joona Reiman,
vuoden joukkue Ylöjärven Ilveksen P17
futsal-joukkue, vuoden seuratoimija
Timo Koski Ylöjärven Shotokan -karateseurasta ja vuoden urheiluteko
ultrajuoksija Ville Niemenmaa. Lisäksi
kunniamaininnan sai 13 oman lajinsa
ja ikäluokkansa suomenmestaria
vuodelta 2021.

Kuva: Sanna Hllberg

Teksti: Susanna Viljanen

Avustukset yhdistyksille
ja ryhmille

Kaupungin ylläpitämien latujen ja luistinratojen kunnossapitotiedot voi katsoa helposti
nettikartalta. Karttalinkki talviliikuntapaikkojen kuntotietoihin löytyy kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.ylojarvi.fi/liikunta. Liikunnallista lopputalvea!

LUMA
liittyy kaikkeen
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Vuorentaustan koulun
LUMA-luokalla saatetaan kokata kemian tunnilla tai opiskella matematiikan
tunnilla musiikkia ja äänioppia.
Luonnontieteellis-matemaattiset
aineet eli matematiikka, fysiikka,
kemia, biologia ja maantieto kun
liittyvät ihan kaikkeen elämään.
– LUMA-painotteisen opetuksen vahvuus on siinä, että
voimme kokeilla monenlaista
yhteistyötä eri oppiaineiden
välillä. Luonnontieteet ja matematiikka eivät todellakaan ole
mitään elämästä irrallisia asioita,
fysiikan ja kemian opettaja Sami
Mäki sanoo.
LUMA-opetukseen haetaan
kuudennella luokalla, jolloin
harva tietää, mitä haluaa tehdä
isona.
Yläluokkien LUMA-painotteinen opetus antaa nuorelle hyvän
pohjan monenlaisiin opintoihin
ja ammatteihin. LUMA-luokalta
polku kulkee usein lukion kautta
yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, mutta myös ammattiopistoissa on näiden aineiden
kannalta mielenkiintoisia linjoja.
Myös LUMA-opetuksen ovi
on kaikille ainakin raollaan, sillä
luokalle valitaan mielenkiintoa
ja harrastuneisuutta mittaavalla
pääsykokeella, ei arvosanoilla.
LUMA-opetukseen hakevilta ei
edes kysytä alakoulun todistusten numeroita.
– Tärkeintä on, että on kiinnostunut jostain tai joistain tähän
palettiin kuuluvista aineista. Mielenkiinto auttaa oppimaan. LU-

MA-luokalla asioita voidaankin
käsitellä laajemmin ja syvemmin,
koska homma saadaan helpommin haltuun, Mäki kertoo.
Ensi syksynä Vuorentaustan
koululla alkaa jo kolmas vuosikerta LUMA-opetusta.
Ennen LUMA-painotustakin
Vuorentaustan koululla on
tavattu menestyä matemaattisissa aineissa. Tänä vuonna
valtakunnallisesta 9.-luokkalaisten matematiikkakisasta tuli
kunniamaininnat Annika Rantaselle ja Juho Saviolle, ja Heini
Lampinen pääsi kisan finaaliin
asti eli valtakunnan 20 parhaan
matikkapään joukkoon.
– Kilpailu oli todella tiukka eli
myös Annika ja Juho olivat lähellä finaalipisteitä. Juho on vasta
8.-luokkalainen, joten saavutus
on erityisen kova, matematiikanopettaja Markku Sointu
kehuu nuoria. l

Vuorentaustan koulun ysiluokkalainen Heini Lampinen pääsi valtakunnallisten matematiikkakisojen loppukilpailuun eli 20 parhaan joukkoon.
– Finaalissa oli tosi vaikeita tehtäviä,
Heini toteaa.
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Mikä muuttuu, kun
hyvinvointialue tulee?
Runsaan kymmenen kuukauden kuluttua
sosiaali- ja terveystoimi, pelastustoimi ja
sairaanhoitopiiri siirtyvät hyvinvointialueen
järjestämäksi toiminnaksi. Miten asiointi
näissä muuttuu?
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Tammikuussa 2023 aloittavan Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyy kunnilta 44 terveyskeskusta tai -asemaa,
noin 750 toimipistettä ja 19 000 alan
työntekijää.
2,2 miljardin euron kokoiselta uudistukselta on epärealistista odottaa,
että neuvoloiden, terveyskeskusten
tai palveluasumisen arki muuttuisi
yhdessä yössä kovinkaan paljon.
– Hyvinvointialue on sitoutunut
ensimmäiset kolme vuotta vuokraamaan kunnilta tällä hetkellä käytössä
olevat sote-kiinteistöt, joten ainakaan

sinä aikana palveluverkko tuskin
muuttuu radikaalisti, Ylöjärven terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti toteaa.
– Pieniä muutoksia toki tulee. Jos
on vaikka huonokuntoisia rakennuksia tai pieni hammashoitola, jonne
ei millään saada hammaslääkäriä,
palvelu voidaan hoitaa liikkuvalla yksiköllä. Näin syrjäseuduillakin saataisiin
palvelua esimerkiksi kerran viikossa.
Joitain muutoksia asiointiin tulee jo
pelkästään siksi, että hyvinvointialue
jakautuu erilaisiin kokonaisuuksiin
kuin Ylöjärven sote-palvelut. Esimer-

Ylöjärven terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti saattelee kaupungin toiminnot uudelle hyvinvointialueelle. Itse hän aikoo jäädä sen jälkeen eläkkeelle.
8
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kiksi vammaispalvelut yhdistetään
ikäihmisten palveluihin, kun taas
perhe- ja mielenterveyspalvelut jakautuvat kahteen eri vastuukokonaisuuteen. Lastensuojelu muuttaa sosiaalityöstä lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin.
– Mutkikkaasta kokonaisuudesta
huolimatta pyritään yhden luukun
periaatteeseen, Santalahti kertoo.

Tietojärjestelmät
kaiken ytimessä
Massiivisen uudistuksen tavoitteena
on järjestää laadukkaita sosiaali- ja
terveyspalveluja yhdenvertaisesti
kaikille pirkanmaalaisille. Näin pyritään kaventamaan väestön alueellisia
hyvinvointi- ja terveyseroja.
Yhdenvertaisuustavoitteen ytimessä ovat tietotekniset järjestelmät:
potilas- ja asiakastietojärjestelmät,
puhelinpalvelut ja etäpalvelu.
– Tarkoitus on luoda yhtenäinen järjestelmä, jossa tieto kulkee
sujuvasti kunnasta ja toimipisteestä
toiseen. Näin ylöjärveläinen voisi
halutessaan hakeutua lääkärin vastaanotolle vaikka Nokialle, jos sinne
pääsee nopeammin kuin Ylöjärven
lääkärille, Santalahti visioi.
– Yhdenvertaisuutta kasvattaisi
myös koko alueen yhteinen hoidon
tarpeen arviointi. Se voi tarkoittaa
sähköistä Omaolon tapaista järjestelmää tai yhteistä puhelinpalvelua.
Koko hyvinvointialueen yhteinen
potilastietojärjestelmä voisi siis
edistää kiireettömään hoitoon tai
hammaslääkäriin pääsemistä, kun
hoitoon voisi mennä sinne, missä on
tilaa. Kuntakohtaiset erot jonotusajoissa ovat tällä hetkellä isot.
Tulevaisuudessa yhtenäiset tietojärjestelmät edistävät myös hoitajien
ja lääkärien siirtymistä toimipaikasta
toiseen. Henkilökunta voi työskennellä eri toimipisteissä kuntarajoista
riippumatta, kun heidän ei tarvitse
opetella useita eri järjestelmiä.
Olennainen osa alueellista tasa-arvoa ovat etävastaanotot. Yhteinen
järjestelmä mahdollistaisi sen,
että erikoislääkäri voisi Taysista tai
Ylöjärven Mikkolantieltä konsultoida
etäyhteydellä vaikkapa Kurussa vastaanottoa pitävää hoitajaa.
– Etäkonsultaatiosta videoyhteyksillä meillä on jo hyviä kokemuksia,
Santalahti sanoo.
Myös toimintatapojen yhtenäistäminen voi tuoda hyvä käytäntöjä kunnasta toiseen. Ylöjärvellä on kehitetty

Pirkanmaan
hyvinvointialue
• Sosiaali- ja terveystoimen,
pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät
kunnilta hyvinvointialueen
vastuulle 1.1.2023.
• Hyvinvointialueen ylin
päättävä elin on aluevaltuusto, joka valittiin
tammikuun aluevaaleissa.
• Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue
noin 500 000 asukkaallaan.
• Hyvinvointialueen
järjestettäväksi siirtyvät:
– perusterveydenhuolto
– erikoissairaanhoito
– mielenterveys- ja
päihdepalvelut
– äitiys- ja lastenneuvolat
– aikuissosiaalityö
– lastensuojelu
– vammaispalvelut
– ikääntyneiden
asumispalvelut
– palo- ja pelastustoiminta

esimerkiksi ikäihmisten kotikuntoutuksen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden malleja, joita voidaan
soveltaa koko hyvinvointialueella.

Palvelutaloja tarvitaan
joka kunnassa
Hyvistä visioista huolimatta haasteita
riittää etenkin vanhuspalveluiden
järjestämisessä. Voi olla, että ikäihmisten sijoittaminen palveluasumiseen toiselle paikkakunnalle lisääntyy,
mutta sitä hidastaa pula palveluasumisesta joka puolella Pirkanmaata.
– Kun äskettäin etsimme ylöjärveläisille vanhuksille paikkoja
tehostettuun palveluasumiseen, koko
Pirkanmaalta löytyi kolme vapaata
paikkaa. Palvelutaloja tarvitaan lisää,
Anne Santalahti toteaa.
– Vuoteen 2025 mennessä Ylöjärvellä on yli 75-vuotiaita toista
sataa enemmän kuin nyt. Taimitielle
rakentuu parhaillaan 30-paikkainen
tehostetun palveluasumisen koti,
mutta sillä ei pitkälle pärjätä.
Kunnilla on jatkossakin roolinsa palvelutalojen sijoittumisessa eri puolille
hyvinvointialuetta. Ylöjärven kaupungin on tarjottava palveluasumiseen
sopivia tontteja, jotta ylöjärveläisvanhus, jonka puoliso tai lapset asuvat
paikkakunnalla, ei joutuisi lähtemään
kauas. l

Monipuolinen
työ palkitsee
osaajat
Kaikkea voi sattua ja tapahtua. Elämän
vaihteleva kirjo näkyy ja tuntuu terveyskeskuksen akuuttiosastolla.
Teksti ja kuvat: Maria Nummela

Keuhkokuumetta, hankalia
haavoja, sydämen vajaatoimintaa, psykiatrisia ongelmia, katkaisuhoitoja, syöpäsairauksia,
saattohoitoa. Tämä kaikki on arkea
Ylöjärven terveyskeskuksen akuuttiosastolla.
– Lisäksi on lupapotilaita, jotka
voivat tulla suoraan osastolle tilanteen heikennyttyä kotona. Heillä on
usein hyvin vaikea tilanne jo valmiiksi,
esimerkiksi parantumaton syöpä ja
voimakkaat kivut tai jonkin sisäelimen
toiminta aivan lopussa, kertoo osastonlääkäri Marjo Viik.
– Työ on monipuolista. Potilaat ovat
18-104-vuotiaita, ainoastaan lastentautien osaamista ei tarvita.
– Täällä huomaa, että sitku- ja
mutkuaikoja ei kannata pitää ja siirtää
asioita eteenpäin, lisää osastonsihteeri Hanna-Mari Välisalo.
Sairaanhoitaja Mari Hyyryläinen
on työskennellyt osastolla 13, lähihoitaja Marita Markkanen 17 vuotta.

– Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, Markkanen toteaa.
– Täällä on erittäin hyvä työyhteisö,
joka tukee, vaikka kulunut vuosi onkin
ollut vaikea, Hyyryläinen täydentää.
Haastetta on tuonut hoitohenkilökunnan vaihtuvuus ja työn määrä;
molemmat asioita, joihin on jo osin
löydetty ratkaisuja.
– Täällä on varsin sairaita potilaita.
Pelkästään saattohoitopotilaita oli
viime vuonna 69, Marjo Viik toteaa.

Työn jatkuvuus
palkitsee
Osastolla on yksilövastuinen hoitotyön malli, jossa jokaiselle potilaalle
nimetään vuoroon yksi hoitaja.
– Malli on ollut käytössä pari vuotta
ja olemme siihen tosi tyytyväisiä.
Tässä saa hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti, Markkanen toteaa.
Lääkäreitä on virka-aikana osastolla kolme. Iltaisin ja viikonloppuisin
akuuttiosasto kuuluu päivystävän lää-

– Suurin osa potilaista on tyytyväisiä hoitoon. Täällä hoidetaan vaikeita sairauksia,
joita voi olla vaikea hyväksyä. Aina ei pystytä parantamaan, jolloin keskitytään hyvään
oireiden hoitoon, kertoo osastonlääkäri Marjo Viik aamukierrolla sairaanhoitaja Mari
Hyyryläisen kanssa.

kärin vastuulle ja oman päivystyksen
ollessa suljettuna neuvoja kysytään
Taysin lääkäriltä.
– Tämä on sen verran pieni paikka,
että työlle tulee jatkumoa. On antoisaa, jos kotiuttaa alkujaan huonokuntoisen potilaan ja tämä tuleekin
takaisin vasta parin vuoden päästä,
geriatri Viik kuvaa.

Aluesairaalataso
puuttuu välistä
Akuuttiosaston potilaista valtaosa tulee terveyskeskuksen omasta päivystyksestä, loput jatkohoitoon Acutasta
ja erikoissairaanhoidosta.
TAYS siirtää potilaat nopeasti takaisin. Oikeastaan aluesairaalataso on
jäänyt välistä.
– Vaativuutta ja monipuolisuutta on
tullut vuosien saatossa lisää, kertoo
lähihoitaja Marita Markkanen.
Osastolla on välineitä ja laitteita
paljon, henkilökunta oppii jatkuvasti
paljon uutta.
Osastolta suurin osa kotiutuu,
jokunen menee kuntoutus- ja muistikeskukseen. Vain yksittäisiä potilaita
siirtyy uusina asukkaina palvelukoteihin.
– Aikoinaan puolet potilaista saattoi
olla odottelemassa vanhainkotipaikkaa. Nyt heitä ei juurikaan ole, Mari
Hyyryläinen toteaa.
– Keskimääräinen hoitoaika meillä
on noin 10 päivää. Tässä on joukossa
pitkiä jaksoja, jotka nostavat keskiarvoa, Hanna-Mari Välisalo analysoi.

Toinen fysioterapeutti
luo mahdollisuuksia

Lähihoitaja Marita Markkanen ja osastonsihteeri Hanna-Mari Välisalo järjestävät potilaan
kotiutusasiat kuntoon yhteistyössä.

Avaintekijä vikkelään kotiutumiseen
on kuntouttava työote. Potilas toipuu
ripeämmin, kun hän pystyy hoitamaan mahdollisimman hyvin omat

Fysioterapeutti Saana Heikkinen etsii
sopivia apuvälineitä Anita Kaarteelle, jotta
pärjääminen sekä osastolla että kotona on
helpompaa.

asiansa.
Osastolla on kaksi fysioterapeuttia
ainakin kevään ajan.
– Se on maailman paras asia! Huikea mahdollisuus hoitaa näitä asioita
niin kuin pitää ja näyttää, mihin fysioterapialla pystytään, hihkuu Saana
Heikkinen saatuaan kollegan.
– Osastojaksot lyhenevät, kotonaoloaika pitenee ja saamme lisäksi
ehkäistyä ennalta niitä syitä, joiden
takia osa joutuu hoitoon. Tämä on
taloudellista!
– Jos joku on esimerkiksi kaatunut,
niin perinteisen kuntoutuksen lisäksi
pohditaan mikä tilanteeseen johti.
Ratkaisu voi olla vaikkapa apuväline
tavaroiden nostamiseen lattialta. l
Keskiviikko 23. helmikuuta 2022
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Monta polkua
työelämään
Kun työnhaku ei tuota tulosta ja työttömyys
uhkaa pitkittyä, ihminen tarvitsee tukea
ja neuvoja. Työllisyyden kuntakokeilussa
OMA-valmentajalla on aikaa rakentaa asiakkaalle yksilöllinen polku takaisin työelämään.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Vuosi sitten alkanut työllisyyden kuntakokeilu siirsi
ansiopäivärahan ulkopuolella olevat, alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset työttömät
työnhakijat TE-toimistoilta kuntien
asiakkaiksi. Näille ihmisille työllistyminen voi olla suuri haaste, mutta kokeilussa heitä on onnistuttu auttamaan.
– Meille tullessaan asiakas saa
nimetyn OMA-valmentajan, jonka
kanssa hän alkaa suunnitella yksilöllistä polkuaan takaisin työelämään. Se
voi tarkoittaa esimerkiksi työnhakua,
kouluttautumista tai kuntoutusta,
kertoo työvalmennuspäällikkö Anne
Uurasjärvi Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluista.
Pidempään työttömänä olleelle

hyvä ratkaisu on usein ammatillisen
tutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen. Oman osaamisen näkyväksi
tekeminen kohentaa itsetuntoa ja
auttaa näkemään tulevaisuudessa
uusia mahdollisuuksia.
– Työvalmennuskeskus Valpron
työvalmentajilla on suorat yhteydet
Tampereen seudun ammattiopisto
Treduun, jonka kanssa asiakkaalle
voidaan räätälöidä hänelle sopivia
opintoja. Esimerkiksi Valpron ja
Tredun yhteistyönä toteutetuista kiinteistönhoidon ja metallialan koulutuksista on osatutkinnoilla päästy hyvin
eteenpäin työmaille tai opiskelemaan
lisää, Uurasjärvi kertoo.
– Asiakaspalautekin on ollut hyvin
myönteistä: ihanaa että jollain on

Asiakaspalautekin on
ollut hyvin myönteistä:
ihanaa että jollain on
aikaa ja mahdollisuus
paneutua juuri minun
tilanteeseeni ja auttaa.
aikaa ja mahdollisuus paneutua juuri
minun tilanteeseeni ja auttaa.
Tällä hetkellä iso osa asiakkaista työllistyy saman tien. Ylöjärven

työllisyystilanne on hyvä. Terveys- ja
sosiaalipalvelut, teollisuus, tukku- ja
vähittäiskauppa sekä rakentaminen
vetävät työntekijöitä. l

Mia Randén löysi unelmatyönsä hammaslaboratoriossa sattumalta. Hammasproteesien
ja purentakiskojen teko on suurelta osin käsityötä.

Tero Arolan työpaikka on Hiedanrannan vanhassa teollisuusmiljöössä Tampereella.

Asiakasyritys Girafe Oy,
toimitusjohtaja Petri Mäkinen

Mia Randén, hammastyöntekijä

Tero Arola, ammatillinen ohjaaja

– Valmistamme henkilönostimia. Työllistämme 26 henkilöä, kokoonpano-,
hydrauliikka- ja sähköasentajia. Rekrytoimme koko ajan: tänä vuonna olisi
tarkoitus palkata 10 uutta asentajaa.
Koulutamme itse työntekijämme,
mutta alaan liittyvästä peruskoulutuksesta on suuri hyöty. Työllisyyden
kuntakokeilu on välittänyt meille viisi
vakituista työntekijää. Kokeilemassa
on käynyt useampiakin.
– Meille työkokeiluun tulija kierrätetään tutustumassa paikkoihin, hänelle
kerrotaan talon tavat ja tehdään
työsopimus, minkä jälkeen hän saa
työvaatteet ja alkaa tutustua hommiin
kokeneemman työntekijän opastuk10
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sella. Parin, kolme kuukauden jälkeen
moni jo tekee työtä täysin itsenäisesti.
– Monelle kuntakokeilun kautta
tulijalle Girafe on ensimmäinen oikea
työpaikka. He saattavat olla aluksi
arkoja ja heitä jännittää, mutta meillä
on täällä mukava porukkahenki.
Täällä ei tarvitse pelätä silmätikuksi
joutumista. Toki muiden kanssa täytyy tulla toimeen.
– Yhteistyö kuntakokeilun kanssa
on toiminut hyvin. Siellä tehdään
hyvää esityötä ja työkokeilijat valmennetaan etukäteen. Näin meidän ei
tarvitse itse laittaa niin paljon paukkuja esimerkiksi useampiin haastatteluihin. l

”Unelmatyö löytyi sattumalta”
– Olen ensimmäiseltä ammatiltani
elektroniikka-asentaja. Tein asentajana pätkätöitä, joissa totesin, ettei se
ollutkaan minun alani. Kun seitsemän
lasten kanssa kotona vietetyn vuoden
jälkeen aloin taas etsiä töitä, halusin
tehdä jotakin muuta.
– Valpron kuntouttavassa työtoiminnassa tein paljon puutöitä ja
maalaamista. Huomasin tykkääväni
puutöistä: siinä näkee kädenjälkensä
saman tien. Minulle piti siis löytää
ammatti, jossa saisi tehdä töitä käsillään. Kun Loisto Laboratoriot Oy haki
työkokeilijaa hammaslaborantiksi,
päätin kokeilla sitä, vaikken tiennyt
etukäteen mitään hammaslaborantin
työstä.

– Olin aluksi työkokeilussa ja sitten
oppisopimuksella suorittamassa
hammaslaborantin tutkintoa. Heti
kättelyssä pääsi tekemään töitä, ja
välillä suoritin teoriaopintoja epäopetuksessa. Työ on kokonaan käsityötä,
ja tykkään tästä todella paljon.
– Koronarajoitusten päätyttyä olisi
pitänyt jatkaa tutkinnon suorittamista
osittain lähiopetuksena Helsingissä –
alan opetusta ei ole missään muualla
Suomessa. Kahden kouluikäisen
lapsen äitinä lähiopetus Helsingissä
ei ollut vaihtoehto, joten oppisopimukseni laitettiin toistaiseksi jäihin ja
minulle tehtiin uusi työsopimus. Nyt
siis paiskin töitä, ja jatkan tutkinnon
loppuun myöhemmin. l

Lapsiperheiden ja työikäisten hyvinvointipalvelut löytyvät nyt kootusti
sähköisiltä palvelutarjottimilta.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Girafe Oy on tehnyt Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisestä asti. Petri Mäkinen on ollut tyytyväinen työkokeilujen
tuloksiin.

”Hyvää valmennusta”

Sähköisiltä
palvelutarjottimilta
Hyvinvointia arkeen

”Koulun penkille
palaaminen jännitti”
– Jouduin irtisanoutumaan automekaanikon työstäni, kun sairastuin
selkärankareumaan. Työvalmennuskeskus Valprossa alettiin etsiä minulle
sopivia uusia hommia. Olin työllistettynä esimerkiksi Ylöjärven kaupungin
kiinteistönhoidossa.
– Valprossa kannustettiin kouluttautumaan uudelleen. Selasimme
työvalmentajani kanssa koulutuksia,
ja kun kiinteistöpuoli oli minulle jo
tuttua, päätin valmentajan kannustamana hakea Tredun kiinteistönhoitajakoulutukseen.
– Etukäteen jännitti, miten koulun

penkille palaaminen sujuu 42-vuotiaana. Opiskelu oli kuitenkin hyvin
erilaista kuin 1990-luvulla. Opetus
tapahtui oppimisympäristöissä eli
pulpetissa istumista oli hyvin vähän.
Enimmäkseen opittiin tekemällä.
– Valmistuin kiinteistönhoitajaksi
vuonna 2020. Saman tien minulta kysyttiin, kiinnostaisiko ohjaajan paikka
samassa koulutuksessa, ja tottahan
se kiinnosti. Nyt olen siis Tredulla
Hiedanrannassa ammatillisena ohjaajana eli opettajan apulaisena. Työ
on mielenkiintoista ja kivaa – ajattelin
pysyä tässä työssä pitkään! l

Ylöjärven kaupungin
kotisivuille on koottu kattavat tieto- ja
palvelupaketit hyvinvoinnin ja
perhepalveluiden aloilta.
– Netissä tietoa on tarjolla
yllin kyllin, mutta haasteena on
sen löytyminen. Ajatuksena on
ollut tarjota tässä tietoviidakossa
luotettavaa, asiantuntijoiden
läpikäymää tietoa yhdessä paikassa, hyvinvointikoordinaattori
Anna Mäkelä kertoo sähköisten
palvelutarjotinten taustasta.
– Samalta sivulta löytyvät
aiheeseen liittyvät matalan
kynnyksen palvelut. Kun etsii
tietoa ja haluaa sitten hakeutua
palveluiden pariin, onkin valmiiksi oikealla sivulla.
Työikäisten hyvinvoinnin kokonaisuudesta löytyy monenlaista
tietoa liikkumisesta, unesta ja
levosta, syömisestä ja mielen
hyvinvoinnista. Tiedon lisäksi
sivuilta löytyy linkit terveyskioskiin, liikuntapalveluihin, sosiaalipalveluihin sekä Arkeen Voimaa
-toimintaryhmiin.
Välitöntä palvelua ja tukea
saa sivuilta löytyvästä pikaviestipalvelusta, Mielikioski-chatista.
Viesteihin vastaavat arkisin Mielikioskin työntekijät.
Linkki Hyvinvointia Arkeen
-sivustolle löytyy Ylöjärven kaupungin etusivulta.

laista apua, mutta niihin hakeutuminen ei aina ole perheille
helppoa. Sähköisessä perhekeskuksessa kynnystä madaltaa
Pyydä apua -nappi, jonka kautta
voi jättää yhteydenottopyynnön
perhepalveluiden työntekijälle
silloinkin, kun tuntuu, ettei jaksa
tai ehdi soittaa puhelimella,
Mäkelä kannustaa.
Sähköisestä perhekeskuksesta
löytyy myös chat, josta saa arkisin neuvontaa lapsiperheiden
palveluihin liittyvissä asioissa.
Perheiden arki -osiosta löytyy
kaikkia lapsiperheitä hyödyttävää tietoa ja vinkkejä arkeen.
Linkkejä löytyy esimerkiksi
seurakunnan kerhoihin sekä
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaan.
Hyvinvoinnin ja perheiden palveluiden tarjottimet on työstetty
osana Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -hanketta, joka
liittyy Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentamiseen. l
ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen
ylojarvi.fi/sahkoinen-perhekeskus

Lapsiperheille
tukea verkossa
Tammikuun lopulla julkaistiin
myös sähköinen perhekeskus
-palvelutarjotin, jolla käsitellään
monenlaisia perheiden arkeen
liittyviä teemoja. Se löytyy
sosiaali- ja terveyspalveluiden
sivuilta.
– Sosiaali- ja terveyspalvelut
tarjoavat lapsiperheille monen-

Hyvinvointikoordinaattori Anna Mäkelän tontti on laaja. – Hyvinvointia
voidaan jollain tavalla edistää millä
tahansa toimialalla.
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ESKO:sta eväät
parempaan arkeen
Jotta kaupungin työntekijät pystyvät
tuottamaan hyviä palveluita ylöjärveläisille, esihenkilöiden osaamisen on oltava
kunnossa. ESKO-esihenkilökoulutus antaa eväitä hyvin johdettuun arkeen.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

esihenkilöitä eri työaloilta.
– Siinä havahtui huomaamaan,
että eri työaloilla on hämmästyttävän
paljon yhteistä. Oli jännä kuulla, että
päivähoidossa saattaa olla ihan samanlaisia haasteita kuin ns. yleisten
alueiden hoidossa. Samalla koko kaupunkiorganisaation ymmärtäminen
syveni, Tanhunpää sanoo.

Hyvä johtaminen
säästää euroja
Esihenkilökoulutuksen tavoitteeksi
on määritelty työkyvyttömyyskustannusten pieneneminen esihenkilötyön
laatua nostamalla. Mitä paremmin
kaupungin yksiköitä johdetaan, sitä
paremmin työntekijät voivat ja sitä
helpompi heidän on tehdä oma
työnsä hyvin.
Avain parempaan johtamiseen on
arvostava vuorovaikutus, joka on
koko koulutusta läpileikkaava teema.
– Monesti sanotaan, että on hyviä
johtajia ja huonoja johtajia. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin oppia
siinä missä muitakin taitoja, Minna

Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää ja apulaisrehtori Miia Bergman iloitsevat siitä, että
ESKO-koulutuksessa tutustui muihin kaupungin työntekijöihin. – Tuskin mekään olisimme
muuten koskaan törmänneet kuin ohimennen.

Kekarainen korostaa.
Vuorovaikutusta ESKO-koulutuksessa harjoitellaan esimerkiksi
mentoroinnin muodossa. Osallistujat on jaettu mentoripareiksi, jotka
tekevät koulutuksen oppimistehtäviä
yhdessä. Parit kannustavat ja tukevat
toisiaan saaden samalla uusia näkökulmia.
– Tehtävien teko pareittain oli
mielekästä. Keskustelua syntyi ja tekemisen iloakin riitti koko kymmenen
kuukautta kestäneen koulutuksen
ajan, Jyrki Tanhuanpää kertoo.
Mentoriparit valitaan etukäteen
sillä ajatuksella, että henkilöillä olisi
jotain yhteistä mutta kuitenkin myös
riittävästi eroa, jotta he voivat haastaa
toistensa ajattelua.
– Me oltiin porukan ainoat teknisesti suuntautuneet ihmiset, toisiaan
mentoroineet työmaapäällikkö Jyrki
Tanhuanpää ja matematiikan ja kemian opettaja Miia Bergman toteavat.
– Työympäristömme ovat keskenään hyvin erilaiset. Oli hienoa saada
uusia näkökulmia ihan toisenlaisesta

Kuva: Annika Itälä

Joka päivä on kiva oppia
jotain uutta. ESKO-koulutuksessa tuli monenlaista
uutta näkökulmaa omaan työhön, 40
vuotta ylöjärveläisten ulkoliikuntaa
mahdollistanut työmaapäällikkö Jyrki
Tanhuanpää sanoo.
Tanhuanpää oli yksi 24:stä esihenkilöiden koulutuspilottiin osallistuneesta Ylöjärven kaupungin
esihenkilöstä. Parin vuoden sisällä on
tarkoitus kouluttaa kaikki kaupungin
palkkalistoilla olevat esihenkilöt.
– Meillä on noin sata esihenkilöä, ja
kaikki johtoryhmästä tiimiesimiehiin
osallistuvat koulutukseen. Vain perusturvaosaston mukana hyvinvointialueelle siirtyvät suuntaavat jo omiin
koulutuksiinsa, henkilöstöjohtaja
Minna Kekarainen kertoo.
– On tärkeää, että koko organisaatiolla on yhteiset pelisäännöt ja tavat
toimia. Siksi esihenkilökoulutuksen
pitää koskea kaikkia aloja ja osastoja.
ESKO:n pilottiryhmään kuuluneen
Tanhuanpään mielestä koulutuksen
parasta antia olikin tavata muita

Seela Kalliokoski, Hilda Heikkilä
ja Saaga Huttunen haastavat
kaikki mukaan jakamaan
ekoteoista kuvia tai pieniä
videoita tunnisteella
#omaekotekoni.

ESKO 1:een osallistui kaikkiaan 24 kaupungin esihenkilöä. Tavoitteena on, että kaikki
kaupungin esihenkilöt käyvät vajaan vuoden kestävän koulutusohjelman vuorollaan läpi.
Parhaillaan on käynnissä ESKO 2.
12
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On tärkeää,
että koko
organisaatiolla
on yhteiset
pelisäännöt ja
tavat toimia.

Ekoteoilla
vaikuttamista
ennen äänioikeutta

ympäristöstä. Samalla syntyi ideoita,
miten omassakin työssä voisi jotain
tehdä toisin, Bergman kertoo.
Molemmat kokevat ESKO-koulutuksen antaneen uusia työkaluja
erityisesti rekrytointiin. Sen merkitys
on korostunut esihenkilöiden työssä
sitä mukaa, kun uusien, koulutettujen
tekijöiden löytäminen on vaikeutunut.
– Myös työyhteisön monimuotoisuus sai ihan uuden merkityksen.
Eri tehtäviin tarvitaan eri tyyppisiä
ihmisiä, Bergman pohtii.

Tilaisuus arvioida
omaa tekemistä
ESKO-koulutuksen kustannuksiin on
saatu työelämän kehittämisrahaa
KEVA:lta. Koulutus on räätälöity juuri
Ylöjärven kaupungin esihenkilöille, ja
kouluttajina toimii sekä ulkopuolisia
asiantuntijoita että kaupungin oman
henkilöstöhallinnon väkeä.
– On mahtavaa saada työskennellä
tällaisten innostuneiden ja kehittymishalukkaiden esihenkilöiden kanssa,
henkilöstöjohtaja Minna Kekarainen
sanoo.
Koulutukseen kuuluu yhteistä
opetusta kuuden kokonaisen päivän
verran. Pilottiryhmän kokemusten
perusteella päiviä on nyt pilkottu
puolikkaiksi, jolloin koulutukselle on
helpompi löytää aikaa. Myös sisältöä
on hienosäädetty pilottiryhmän antaman palautteen mukaan.
– Mukana on runsaasti mentoriparin kanssa tehtäviä ennakkotehtäviä
ja jälkitehtäviä. Koulutus teettää aika
paljon työtä, Kekarainen toteaa.
Miia Bergman huomauttaa, että
yksi tällaisten koulutusten tehtävä
onkin varata aikaa miettiä omia toimintamallejaan.
– Ei niitä arjessa ehdi kyseenalaistaa, kun suorittaa vain tehtäviään.
Koulutuksessa sai rauhan miettiä,
missä on onnistuttu ja mitä kenties
pitäisi tehdä toisin. l

Lukiolaiset kannustavat ekotekoihin ja
niistä vinkkaamiseen somessa. Ylöjärven
virallinen tavoite on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia.
Teksti ja kuvat: Maria Nummela

Minulle ympäristö on tosi
tärkeä. En voi vielä äänestää,
joten haluan vaikuttaa jotenkin muuten, nauraa 16-vuotias Seela
Kalliokoski.
Hän kuuluu Ylöjärven lukion ryhmään, joka herättelee muita nuoria
pohtimaan arkisia valintoja vihreämmiksi. Samaan kestävän kehityksen
ryhmään kuuluvat myös abiturientit
Hilda Heikkilä ja Saaga Huttunen.
– Suuri osa nuorista ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti, ehkä meitä
vanhemmissa on enemmän epäilijöitä, arvelee Heikkilä.
Onneksi muutos ei ole vain nuorten
vastuulla ja aikuisetkin ovat valmiita
muuttamaan tapojaan.
– Esimerkiksi äitini on muuttanut
tapojaan ja vähän herännyt ajattelemaan toisella tavalla. Käymme yhdessä kirpputoreilla, kuljetaan enemmän
bussilla ja kaupassa ostetaan enem-

män kotimaista ja kasviksia, kertoo
Saaga Huttunen.
Nuoret ovat muun muassa tehneet
meemejä koulun Instagramiin ja
järjestäneet hävikkiruokakampanjan.
Kevääksi on suunnitteilla Valot pois
-päivä.
– Pienilläkin teoilla on vaikutusta,
muistuttaa Saaga Huttunen.

Haastavaa,
mutta mahdollista
Ylöjärvi on yksi HINKU-kunnista, jotka
pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään peräti 80 prosenttia
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
mennessä.
– Tavoite on haastava, mutta uskomme siihen. Paljon on jo tapahtunut, mutta vaaditaan vielä isoja
tekoja, jotta kaikki toimii ja tavoite
toteutuu, toteaa Ylöjärven kaupungin
kehitysjohtaja Sari Soini.

– Vaikuttavista teoista yksi tärkeimpiä on ollut maankäytön kehittäminen ja asumisen tiivistäminen.
Tarvitsemme myös kestäviä liikkumismuotoja ja muun muassa pääsyn pois
fossiilisten polttoaineiden käytöstä.
Suunta on oikea.
Hiilineutraaliuteen pääsy ei onnistu
keneltäkään yksin.
– Ylöjärvellä tahtotila on asiassa
hyvä, mutta tarvitsemme enemmän
vuoropuhelua asukkaiden, varsinkin
nuorten ja yritysten kanssa. Monella heistä on todennäköisesti asiat
pidemmällä kuin kaupungilla.

Kierrätys
kunniaan
Seela Kalliokoski on isosta perheestä.
– Meitä on kymmenen yhteensä. Ei
siis ole mitään järkeä ostaa kaikkea
uutena, kun sisaruksilta voi lainata vaikka jonkun kivan paidan sen
sijaan että tekisi heräteostoksia, hän
neuvoo.
– Kirpputoreilta ostan eniten vaatteita, äiti on vienyt meitä niille pienestä pitäen. Toki ostan joitain vaatteita
uusina. Enhän minäkään tai kukaan
meistä ole täysin puhdas pulmunen,
eikä tarvitse ollakaan, Seela Kalliokoski kertoo.
Lukiossa voi useimmiten valita joko

fyysisen tai sähköisen opiskelumateriaalin. Osalla oppilaista ei ole lainkaan
perinteisiä kirjoja käytössä.
– Sähköinen on ekologisempi, mutta fyysinen jää jatkokäyttöön. Sähköisiä saa onneksi ostettua lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa käyttöön,
selittää Saaga Huttunen. l

Ota haaste vastaan!
Lukion kestävän kehityksen ryhmä haastaa kaikki,
mutta etenkin ylöjärveläiset kuvaamaan oman
ekologisen teon ja jakamaan sen Instagramissa.
Käytä #omaekotekoni ja
laita vinkkisi kiertämään.
Jos lisäät julkaisuun
@ylojarvenkaupunki, niin
kaupungin viestinnän on
entistä helpompi jakaa
hyviä tekoja eteenpäin
omalla tilillään.
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Ylöjärvellä tapahtuu
Helmi-maaliskuu
• 25.2. saakka Merja Riitaojan kädentaitonäyttely
Mieltä hellivät kädet, kirjasto Leijan näyttelytila
• 26.2. saakka Ismo Jokiaho, maalauksia, Vanha
Räikkä
• 27.2. klo 11 ja klo 14 Veera Degerholmin Salaisia
asukkaita -esitys, kirjasto Leijan monitoimisali
• 28.2. saakka Ylöjärvi jäässä lumi- ja jäätaidenäyttely, kaupungin Youtube-kanava
• 28.2.–18.3. Aina jotain enemmän: Säde Nummisen
taidenäyttely, kirjasto Leijan näyttelytila
• 1.–31.3. Matkalla luoksesi: Jenna Silanderin taidenäyttely, Vanha Räikkä
• 22.3. klo 18 Kirjailijavieraana Miia Moisio, kirjasto
Leijan monitoimisali
• 22.3.–8.4. Kameraseura Mielikuva ry:n valokuvanäyttely Metsä, kirjasto Leijan näyttelytila

Huhtikuu
• 1.–29.4. Riitta Oittinen, kuvituksia, Vanha Räikkä
• 3.4. klo 15 Salin klassiset -konsertti, Katri Nikkanen,
viulu, Riikka Marttila, viulu, György Balázs, alttoviu-
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lu ja Miika Jämsä, sello, kaupungintalon Ylöjärvi-sali
• 5.4. klo 18 Kirjailijavieraana Torbjörn Nikus, kirjasto
Leijan monitoimisali
• 7.4. klo 18 Lyyti (duo), Vanha Räikkä
• 11.–30.4. Kuvataidekoulu Piirron oppilaiden näyttely, kirjasto Leijan näyttelytila

Toukokuu

Harrastaminen lisää hyvinvointia. Tampereen
seudun työväenopisto ja Pirkanmaan musiikkiopisto pursuavat tarjontaa.

• 2.–20.5. Leena Formulahti, maalauksia, kirjasto
Leijan näyttelytila
• 2.–31.5. Maarit Blomqvist, akvarelleja, Vanha
Räikkä
• 5.5. klo 18 Jesse Kaikuranta, Vanha Räikkä
• 7.5. Kevätsäpinät ja peräkonttikirppis, Urheilutalo,
Keilahalli ja pienoisgolf
• 14.5. klo 10–16 Moottorisahaveistotapahtuma,
Tredu Metsätien toimipiste, Kuru
• 17.5.–7.8. Ylöjärven museo avoinna ti-to ja la-su klo
11–16
• 23.5.–17.6. Yhteisötaitelija Tuuli Pollarin ja Tiuravuoren asukkaiden taidenäyttely, kirjasto Leijan
näyttelytila

. klo 18
Lyyti (duo) 7.4

Teksti: Susanna Viljanen

Kesän festivaalikausi huipentuu 12.8. kaupungintalon aukiolle, kun Kaupunkijazzin lavalle
nousevat Linda Fredriksson Juniper ja Anna
Inginmaa.

Kesä tuo
festivaalit ja
tapahtumaviikot

Museoihin on vapaa pääsy
Ylöjärven museo avaa tänä kesänä ovensa
tavallista aiemmin, jo 17. toukokuuta.
Luvassa on jälleen paljon ohjelmaa etenkin
lapsille. Museo on 7. elokuuta saakka avoinna
tiistaista torstaihin ja lauantaista sunnuntaihin kello
11–16.
Kurun ulkomuseoon ja Vänrikki Stoolin tupaan
sekä samassa pihapiirissä sijaitseviin Keihäslahden
näyttelytaloon ja Kurun koulumuseoon pääsee
tutustumaan heinäkuun ajan. Ne pitävät ovensa
avoinna tiistaista torstaihin ja lauantaista sunnuntaihin kello 11–16.
Viljakkalassa Haverin kaivosmuseolla järjestetään
opastettuja kierroksia heinäkuussa 2022 lauantaisin
ja sunnuntaisin kello 11 ja 13. Kierroksella tutustutaan Haverin ainutlaatuiseen kaivosmiljööseen ja
kaivosmuseoon.
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Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Kaikkiin museoihin ja opastuksille on vapaa pääsy.
Museoiden lisäksi monet muut upeat talot pihoineen ovat auki Ylöjärven Vanhat talot -tapahtumassa. Se järjestetään 20. elokuuta. l

Hyvinvointia
opistoista

Yleisö pääsee tutustumaan moottorisahalla tehtyyn taiteeseen, kun
Tredun Metsätien toimipisteellä
Kurussa järjestetään moottorisahaveistotapahtuma 14.5. Lisäksi Kurussa Keihäslahden näyttelytalolla on avoinna Juha Käkelän
ja Raimo Hautaluoman moottorisahaveistosnäyttely 17.–31.7. Avajaispäivänä järjestetään kaikille avoin veistonäytös.
Kurussa on tohinaa myös Kuru-viikolla
18.–24.7. Luvassa on perinteisesti tiistaina
Lastenjuhla museolla, lauantaina markkinat Kurun keskustassa ja paljon muuta
ohjelmaa.
Kesä tuo kaupunkiin myös lukuisia musiikkitapahtumia rokista klassiseen.
Kesäkuun 10.–12. järjestettävä korkeatasoinen kamarimusiikkifestivaali KuruFest
tarjoaa konsertteja Parkkuun Seuratalolla
sekä Kurun ja Ylöjärven kirkoissa.
Kaikenikäisille tarkoitettu ilmainen puistopiknikfestari Mökkirokki puolestaan on
suunniteltu järjestettäväksi Räikänpuistossa
31.7. l
Katso tarkemmat tiedot sekä
mahdolliset muutokset
www.ylojarvi.fi/tapahtumat.

Olipa mittari sitten tarjottujen kurssien, opiskelijoiden
tai opetustilojen määrä,
työväenopiston laajin alue on Ylöjärvellä terveyden edistäminen. Kaikki
kurssit eivät edes ehdi painettuihin
esitteisiin, vaan tarjontaa tulee koko
ajan lisää.
– Opiston sivuilla kannattaa käydä
selaamassa tarjontaa pitkin vuotta.
Kirjoittamalla ilmoittautumissivujen
hakukenttään ”Pop up” löytää uusimmat, suunnittelijaopettaja Susanna
Ylihärsilä neuvoo.
Kevään liikunnan pop up -kursseilla
on tarjolla hyvän olon aamujumppaa,
putkirullausta ja dynaamista venyttelyä sekä keväällä ulkoliikuntakursseja
polkujuoksusta ja sauvarinnetreenistä.
Opiston digiloikka on tuonut runsaasti tarjontaa kotiin. Verkkokursseilla voi tehdä HIIT-, kahvakuula- ja
pilates-treenejä tai vaikka neuloa

islantilaisen villapaidan. Verkossa
pystytään järjestämään myös harvinaisempien kielten ryhmiä.
Ruokakurssit ja kädentaitojen
harrastaminen tuottavat nekin hyvinvointia. Erityisesti nuoret aikuiset
ovat innostuneet keramiikkakursseista. Yhden illan ruuvauskurssi sopii
kaikenikäisille kodinlaittajille.
Musiikin ystäville tilaa on esimerkiksi vielä Laulux-lauluyhtyessä ja
Ylöjärven pelimanneissa sekä kanteleensoitossa.

Oppia ja
elämyksiä
Pirkanmaan musiikkiopistolla (PMO)
on parhaillaan hakuaika syksyn
opintoihin. Opiston toimintaan voi
tutustua esimerkiksi 25. helmikuuta
PMO:n opettajien esittämän Pekka
ja susi -musiikkisadun yhteydessä.
Musiikkiopistolla Eteläpuistossa
pidettävän satukonsertin jälkeen

Liikuntaneuvonta
auttaa alkuun
Liikkumisen aloittaminen ei aina ole helppoa. Maksuton, henkilökohtainen liikuntaneuvonta kannustaa liikkeelle.
Teksti: Susanna Viljanen

Jos tiedät liikkuvasi terveyden kannalta liian vähän ja
kaipaat tukea tai vinkkejä
liikunnan aloittamiseen, kannattaa
varata aika liikuntaneuvontaan.
Neuvonnassa Ylöjärven kaupungin
liikunnanohjaajat auttavat asiakkaita

henkilökohtaisesti uuden elämän
alkuun.
– Ihan ensiksi asiakkaan kanssa jutellaan ja selvitetään mikä juuri häntä
kiinnostaa. Sitten suunnittelemme
yhdessä liikkumisen lisäämistä. Yhden
kanssa voidaan kokeilla vesijumppaa,

Työväenopiston kurssitarjontaa kannattaa
käydä katsomassa netissä pitkin lukukautta.

on soitinsuunnitus, jossa kokeillaan
erilaisia soittimia.
Soittimiin voi tutustua myös Tampere-talolla Tampere Filharmonian
lastenkonsertin jälkeen 17. maaliskuuta.
Musiikkiopisto jalkautuu maaliskuussa Ylöjärvelle Metsäkylän ja
Kauraslammen kouluille esittelemään
soittimia ja musiikkiharrastusta.
5. toukokuuta PMO:n pikkupianistit
esiintyvät Ylöjärven Yhtenäiskoulun mediateekissa. Ohjelmassa on
tarinallinen Lelukaupan ikkunassa
-konsertti.
Musiikkiopisto-opinnot ovat osa
taiteen perusopetusta ja ne on tarkoitettu pääosin lapsille ja nuorille.
– Tutkimusten mukaan musiikin
harrastaminen lisää hyvinvointia. Se
vahvistaa identiteettiä ja yhteisöllisyyttä, sillä on myönteisiä vaikutuksia
tarkkaavaisuuteen, työmuistiin, kielten
ja matematiikan oppimiseen, hormo-

ni- ja immuunijärjestelmän toimintaan, tunne- ja vuorovaikutustaitojen
kehitykseen… Monta syytä hakeutua
opiskelemaan musiikkia, PMO:n rehtori Jouni Auramo toteaa. l

toisen kanssa lähteä kävelylle, kolmas
voi toivoa omaa kuntosaliohjelmaa,
liikunnanohjaaja Leena Äikäs kertoo.
Hän muistuttaa, että kaikki liike
lasketaan. Jos kävelee kotiovelta viisi
minuuttia pois päin ja saman verran
takaisin, on jo liikkunut kymmenen minuuttia. Tämän kun tekee
pari kertaa päivässä, saa aikuisten
liikuntasuosituksen mukaisen määrän
liikettä.
– Luonnossa käveleminen on ihan
parasta. Se ei maksa mitään, ja samalla saa nauttia kauniista maisemista
ja luonnon rauhasta. Moni ylöjärveläinen pääsee luontoon melkein
kotiovelta, Äikäs kannustaa.
Jos kävely ei kiinnosta vaan haluat
liikkua porukassa, liikuntaneuvoja
auttaa siinäkin alkuun. Hän selvittää,
missä kiinnostavaa lajia on tarjolla ja
miten siinä pääsee alkuun, tarvit-

taessa tulee ensimmäiselle kerralle
mukaankin.
Useimpiin liikuntaharrastuksiin
pääsee tutustumaan kerran tai kaksi
maksutta. Jatkossa asiakas maksaa
itse kulut, joten harrastuksen hinta
otetaan heti alusta alkaen huomioon.
– Kynnys aloittaa liikunta voi olla
monenlaisista syistä korkea. Me
autamme kaikessa, missä voimme,
Äikäs lupaa.
Kokeilukertojen jälkeen liikuntaharrastusta pitää toki jatkaa itsenäisesti.
Muutaman viikon kuluttua liikuntaneuvoja ottaa yhteyttä ja varmistaa,
että harrastus on jatkunut. Jos tulee
ongelmia tai uskonpuutetta, liikuntaneuvontaan saa toki aina itsekin ottaa
yhteyttä. l

Opistot
Tampereen seudun
työväenopisto:
www.tampere.fi/
tyovaenopisto
Pirkanmaan musiikkiopisto:
pmo.fi
Vapaita paikkoja voi
tiedustella opistoilta
tai katsoa verkosta.

Lisätietoja:
ylojarvi.fi/liikuntaneuvonta
Keskiviikko 23. helmikuuta 2022

15

Koronavirus?
Toimi näin:
• Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin,
kunnes oireet ovat lievittyneet.
• Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä
terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin.
Voit halutessasi tehdä kotitestin.
• Laboratoriossa tehtävää koronatestiä suositellaan
muun muassa silloin, jos teet potilastyötä sosiaali- ja
terveydenhuollossa, olet raskaana, olet voimakkaasti
immuunipuutteinen tai jos tarvitset jatkossa virallisen
todistuksen sairastetusta taudista esimerkiksi
koronapassin päivitystä varten.
• Tarvittaessa ota yhteyttä terveydenhuoltoon
neuvojen saamiseksi.
– Ylöjärven terveyskeskuksen
koronaneuvontanumero 050 437 1300
palvelee ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18.
– Taysin koronaneuvontanumero
03 311 65333 palvelee päivittäin klo 8–16.
• Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita, soita heti
terveyskeskukseen tai päivystykseen (ensiapu ja
kiireellinen hoito Ylöjärvellä 03 565 28000).
Hätätilanteessa soita numeroon 112.
• www.ylojarvi.fi/koronavirus

Suojaa itseäsi ja
muita rokotuksella
Koronarokotusten ajanvaraus Ylöjärvellä
www.ylojarvi.fi/sahkoiset-terveyspalvelut
03 735 6702 ma-pe klo 8-20 ja la-su 10-18
• Koronarokotuksen voi saada ajanvarauksella tai ilman
ajanvarausta erikseen ilmoitetuissa joukkorokotuksissa
(walk in).
• Rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) suositusten mukaisesti. 1. ja 2. koronarokotetta
tarjotaan kaikille 5 vuotta täyttäneille. 3. rokotetta suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille; 3. rokote on erittäin tärkeä riittävän suojan saamiseksi vakavalta koronataudilta.
4. rokotetta suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille
12 vuotta täyttäneille. (Tilanne 21.2.2022)
• www.ylojarvi.fi/koronarokotukset

Kuva: THL

Muista hygienia

kädet

maski

turvaväli

ilmanvaihto

Ylöjärven kaupunki
Kaupungintalo, Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
Virastoaika ma-pe klo 9-15

Retkiluistimet ja
lumikengät kirjastosta
Teksti ja kuva: Maria Nummela

Ylöjärven kirjastoista voi
nyt lainata upouusia liikuntavälineitä.
– Idea lähti liikkeelle parista
testamenttilahjoituksesta, jotka
oli kohdennettu liikuntapalveluille. Tältä pohjalta mietimme, mitä
kuntalaisten hyväksi voidaan tehdä
tällä rahalla, kertoo Ylöjärven kaupungin vs. liikuntapäällikkö Tuomo
Järvinen.
– Samoihin aikoihin kysyimme
ylöjärveläisiltä, mitä he toivoisivat liikunnan lisäämiseksi. Nämä
ajatukset menivät sitten mukavasti
yksiin.
Ensimmäisenä pääkirjasto Leijaan
on hankittu talvikeleille sopivia
välineitä.
– Lainattavissa olevaan lumikenkämalliin sopii parhaiten pitkävartinen saapas, Tuomo Järvinen
neuvoo.
– Valitussa retkiluistinmallissa ei
ole kenkiä mukana, vaan asiakas
kiinnittää retkiluistimet omiin ulkoilukenkiinsä.
Sisäliikuntaan löytyy ensimmäisessä vaiheessa tasapainolautoja ja
kahvakuulia, padelmailoja ja painovanteita ajanhengen mukaisesti.
– Kausiajattelua meillä on tässäkin. Kesällä lainattavana on ainakin
SUP-lautoja, frisbeegolf-kiekkoja ja
beach volley –palloja, jatkaa kirjastotoimenjohtaja Liisa Nikkilä.

Varaus onnistuu,
uusiminen ei
Liikuntavälineet tulevat esille Leijassa lehtiosastolle, lähes sisäänkäynnin viereen. Upouusia välineitä voi
lainata ihan tavallisesti kirjastokortilla.
– Nämä halutaan melko nopeaan
kiertoon, jotta mahdollisimman
moni kuntalainen voi näitä hyödyntää, jatkaa kirjastonhoitaja Jussi
Lehtinen.
Sen vuoksi liikuntavälineiden
lainoja ei voi uusia. Niitä voi kyllä
varata oman kirjaston valikoimista.
Liikuntavälineitä ei kuljeteta kirjastosta toiseen.
Välineiden mukana tulee kunnossapito-ohjeet.
– SUP-laudan kuivattamiseen ja

p. 03 565 30 000 ma-pe klo 8-15
kirjaamo@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

Lumikenkiä on osattu kysyä jo ennen
kuin asiasta on edes tiedotettu. Liisa Nikkilä ja Jussi Lehtinen purkavat upouusia
välineitä paketeistaan.

puhdistamiseen pitää varata aikaa
ennen palautusta, märkänä ja hiekkaisena sitä ei voi takaisin tuoda.
Tämän kaikki ymmärtävät varmasti.
Liikuntapalvelut ja kirjasto ovat
pyrkineet hankkimaan liikuntavälineitä, jotka sopivat mahdollisimman
monille.

Fillarit ja soittimet
edelleen valikoimissa
Liikuntavälineiden lainaus ei ole
kirjastoväelle uusi asia.
– Lainaammehan kesäaikaan
esimerkiksi polkupyöriä. Valpro
huolehtii niiden kunnossapidosta,
niin ei kirjastovirkailijan ihan kaikkea tarvitse osata, nauraa Nikkilä.
– Kirjasto ja sen kokoelmat
muuttuvat jatkuvasti. Lainaamme tällä hetkellä paljon soittimia.
Saatavilla on esimerkiksi ukulele,
kitara, djembe ja monenlaisia pieniä
käsisoittimia.
Kurun ja Viljakkalan kirjastoista
voi myös lainata liikuntavälineitä. l

#ylöjärvi
#kotiinylöjärvelle

